Masaüstü Uyarı Çözümleri

NetSupport Notify v3
NetSupport Notify, her büyüklükte ve türdeki
kuruluş ve kurumda bir yöneticinin masaüstü
kullanıcıları ve müdahale gerektirmeyen kamuya
açık bilgi gösterim ekranlarıyla anında iletişim
kurmasına olanak veren kolay kullanımlı, düşük
maliyetli, tek yönlü uyarı ve toplu bildirim aracıdır.
Masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar ya da akıllı
telefonunuzdan seçilen kullanıcılara/sistemlere,
belli bölümlere ya da bağlı bütün kullanıcılara
dikkat çeken bildirimlerde bulunun. Farklı öncelik,
özelleştirme, işitme ve teslim seçeneklerine sahip
uyarılar birkaç saniye içinde kurum genelinde
dağıtılabilir ve bu uyarıların her birinin alındı kaydı
kesin ve gerçek zamanlı olarak yapılır.
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NetSupport Notify
Desktop Alerting Solution
NetSupport Notify delivers a low-cost alerting
and desktop notification solution for any size
or type of organisation or school.
Money saving solution

OK

From hospital to office to school campus, there are
so many different ways NetSupport Notify can be used.

NetSupport Notify’ın 30 günlük ücretsiz deneme
sürümünü sadece birkaç dakika içinde yükleyerek
kullanmaya ve değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Alerts can be customised to match an
organisation/school colour scheme.

Temel Özellikler:
• Windows, Mac ve Linux masaüstlerine uyarı
gönderir

Company

• Windows ya da mobil aygıtlardan uyarı
gönderebilir
• Müdahalesiz ekranlarda tam ekran mesaj
gönderme
• Mesaj ve uyarılara öncelik verme

$

• Tamamen özelleştirilebilen uyarı diyalogları
• Sesli uyarılar ekleme
• Uyarılarda tıklanabilir adres desteği

BANK

HOSPITAL

• Gerçek zamanlı mesaj ön izleme
• Bütün ya da seçilen kullanıcılara/ bölümlere
bildirimde bulunma
• “Acil durum müdahale” senaryolarında acil
durum kısa yol tuşu
• Önceden uyarı programlama

SCHOOL

• Çoklu ağlarda çalışma
• Merkezi raporlama ve takip
• Güvenlik kodlarıyla erişimin kısıtlanması
• Aktif Dizin yoluyla yapılandırma yönetimi

Bildirim Sunucusu
NetSupport Notify benzersiz Bildirim Sunucu teknolojisine dayanmaktadır. Herhangi bir Windows masaüstü ya da Windows sunucuya kurulumu yapılabilen
Bildirim Sunucusu bütün masaüstü araçlarına bağlantıyı yönetir ve bütün uyarıların anında bildirilmesini sağlar.
NetSupport Notify ayrıca çoklu bildirim sunucularının kullanılmasına izin vermektedir, böylece bildirim sunucularından biri herhangi bir anda erişilmez
durumdaysa otomatik olarak bir sonraki uygun sunucuya geçilir. İstediğiniz sayıda bildirim sunucusu kullanabilirsiniz ve bu hizmet standart lisans ücretine
dahildir. Bildirim sunucusu ayrıca bütün aracı ve konsol bağlantılarını kontrol eder ve bunları kullanıcı tanımlı biricik hesaplar ve güvenlik anahtarlarıyla
karşılaştırarak sistemin sadece yetkili personel tarafından kullanıldığını güvence altına alır. NetSupport Notify ayrıca Aktif Dizin politikalarıyla da kontrol
edilebilir.

www.netsupportnotify.com

Eğitimde Kullanım
NetSupport Notify: Ödüllü sınıf yönetim yazılımı NetSupport School’un tasarımcılarından.
Bir yerleşke içine yayılmış öğrencilere güvenilir ve etkin bir biçimde mesaj ulaştırma gereksinimi, bir okul
altyapısının günlük yönetiminin temel parçalarından birini oluşturmaktadır. Masaüstü, dizüstü ve Mac sistemleri
de içerebilecek karma bir donanım ve teknoloji kullanabilen öğrencilerin aygıtlarına kolaylıkla doğrudan ve hızlı
mesaj yönlendirme becerisi, eğitim kurumlarına birçok yarar sağlar.
NetSupport Notify, bir yöneticiye saniyeler içinde sisteme bağlı bütün bilgisayarlara ya da kampüs içindeki belli
bölümlere açık ve öz mesaj ve talimatlar iletme olanağı sağlar. Her mesaj bir öncelik derecesi ve görüldüğüne
ilişkin onaylama isteği içerebilir. Gönderilen mesaj otomatik olarak alıcı ekranında belirir ve bunlara sesli bir uyarı
eklenebilir. Bunlara ek olarak, gönderilen tüm mesajlar gönderildiği ve kullanıcı tarafından onaylandığı zaman
dahil olmak üzere merkezi olarak kaydedilir. Saniyeler içinde, iletilmiş bütün mesajlar görüntülenebilir, ilgili olanlar
filtrelenebilir, bütün alıcıların listesi gözden geçirilebilir ve gereksinime göre daha sonra analiz edilmek üzere özet
olarak saklanabilir. Uyarılar okulun ya da eğitim kurumunun logosunu ve renklerini içererek personel ve öğrenciler
tarafından hemen algılanacak şekilde düzenlenebilir. Rutin uyarılar ilerideki belli bir tarih ve saate göre önceden
planlanabilir ya da yinelenecek biçimde uygulanabilir. Yangın tatbikatı ya da rutin BT sistem bakımı gibi yerleşke
çapındaki olaylar konusunda uyarı yapılması için idealdir.
NetSupport Notify giderek artan bir biçimde sınıftan dışarıya bildirim aracı olarak da kullanılmaktadır. Öğretmenler
teknik destek ekibi, ön büro ya da kıdemli personele anında bildirim göndererek sınıfta destek isteyebilir. Bu
yöntem, bir öğrencinin sınıftan gönderilerek ilgili personeli çağırmasını istemekten daha hızlı ve daha etkindir.
NetSupport Notify, bir eğitim kurumunda ya da yerleşke içinde hem kritik güvenlik uyarıları hem de rutin
öğrenci iletişimini yürütmesi nedeniyle ek bir güvenlik düzeyi de sağlar. Dış kaynaklardan alınan hizmetlere
gereksinim duymaz, süregiden teslim masrafları yoktur ve belki de en önemlisi, iletişim bilgilerinin düzenli olarak
yönetilmesine gereksinim duymaz.

Şirketlerde Kullanım
Şirket içi iletişim, artan bir biçimde, uyarıların e-posta ya da var olan telefon sistemi üzerinden aktarılmasına
dayanmaktadır. NetSupport Notify ise, gün içinde zaten yoğun olan e-posta trafiğine takılma riski olmadan tüm
bilgisayarlara mesaj ve uyarıların anında ulaştırılması için düşük maliyetli ve hızlı bir bildirim sistemi sunar.
Bazı kuruluşlar içinse, NetSupport Notify halihazırda mevcut teknolojilerin (örneğin e-posta) arızasında bir destek
ve personel uyarı ve talimatlarının (örneğin “Posta sunucusu akşam 5’te kapatılacaktır” ya da “Dosya sunucumuzda
sıkıntılar yaşamaktayız”) ulaştırılması için etkili bir araç sunmaktadır.
NetSupport Notify her mesajı sesli bir uyarıyla göndererek ve ekranda en önde çıkarak kullanıcı dikkatinin mesaja
çekilmesini sağlar. Bildirim ağ geçidi bileşeni ile bir mesajın farklı yerleşim ya da konumdaki personele tek bir
hareketle ulaşması sağlanır; alıştığınız iletildi/alındı onayı ve raporlama olanakları bunun için de geçerlidir. Ağ
ile ilgili bir krizi ele alalım: E-posta sunucusunun hizmet dışı kalması ya da ağa bir virüs yayılması olabilir. Sorunu
çözmeye başlamadan önce e- posta üzerinden ya da kullanıcılarla görüşerek ne kadar uyarıda bulunmak zorunda
kalacağınızı hayal edin. NetSupport Notify işleri kolaylaştırır: Tek yapmanız gereken bütün alıcılara bir mesaj
göndermek, bu alıcıların mesajı aldıklarına ilişkin onayları kontrol etmek ve artık önünüzdeki işe yönelmeye
hazırsınız.
Peki hiç genel anons sisteminiz olsun istemiş miydiniz? Site yöneticileri ve güvenlik personeli NetSupport Notify’ı
kullanıcılara etkin biçimde acil durum uyarıları ve bildirimleri yapmak için kullanabilirler. Acil bina tahliyeleri,
güvenlik endişeleri ve yangın tatbikatları, bir bildirim sisteminin elinizdeki ağ araçlarına önemli bir katkı olacağı
senaryolardan sadece birkaçıdır. Uyarıların günlük, haftalık ya da aylık olarak önceden programlanabileceğini
de unutmayın. Kurumsal bir araç olarak NetSupport Notify kurum kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirilebilir,
gönderilen bütün mesajların personel tarafından hemen tanınmasını sağlar. Uyarılar, Sistem Uyarıları’ndan Acil
Bildirimler’e kadar değişiklik gösteren 5 farklı düzeyde yapılabilir.
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